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Milí čtenáři a milé čtenářky Jemňáčku, 

jak už jistě dobře víte, právě čtete poslední, 

tentokrát letní vydání našeho časopisu v tomto 

školním roce.  

Ale nemusíte se vůbec bát. Nebude nijak ošizené 

a doufáme, že ani nudné. Právě naopak. Přichystali 

jsme pro Vás mnoho zábavných a zajímavých témat. 

Přibyla například nová rubrika nazvaná Přibližte se 

učitelům. V ní Vám odhalíme záliby a soukromí 

našich vyučujících. A možná, když budete mít 

„štěstí“, tak právě Váš učitel nebo Vaše učitelka 

bude obětí našich redaktorů. 

 Přejeme Vám skvělé prázdniny a nebojte se – 

hned po prázdninách na Vás bude čekat nový díl 

časopisu. 

Ale více Vám už neprozradíme. Proto otočte 

stránku a užívejte si předprázdninové vydání 

Jemňáčku.     

Barů ♫
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Redakční rada se rozrostla o další dva členy. 

 

Co nám o sobě prozradili? 

 

 

 

 Je mi 12 let. 

 

 Tak kde bych 

začal… Moje 

nejoblíbenější 

barva je červená a 

černá. Jsem napůl 

Slovák, takže moje 

nejoblíbenější jídlo 

jsou halušky. Mám rád zvířata (kromě pavouků). 

Rád se dívám na horory a akční filmy… 

 

 Mezi mé záliby patří florbal, fotbal, basketbal a 

běh. Také často a rád chodím s kamarády ven. 

Čtvrtým rokem hraji na alt saxofon. Jsem členem 

Městského dechového orchestru v Dačicích.  

 

 V Jemňáčku budu zastávat funkci redaktora. 

 Dom Ω 
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Náš nový fotograf 

Pavel Kincl 
 Chodím do 8. B  

 Je mi 14 let 

   

Jaký jsem? 

 Ukecaný 

 Uřvaný 

 Veselý 

 

Moje zájmy 

 Rád sportuji 

 Hraji volejbal, někdy basketbal 

 Dělám atletiku, zejména skok vysoký a šedesátku 

 A to hlavní – nejradši FOTOGRAFUJI 

Páka  

Po menší odmlce se 

vrátila 

Nela 
Satrapová

  

Nely ♡ 
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Dějepisná exkurze  

Na tento den jsme se všichni 

šesťáci těšili. Jeli jsme totiž na 

Velehrad a do Archeoskanzenu 

Modrá.  

Vyjížděli jsme v 8 ráno a 

cesta trvala skoro tři hodiny, proto 

jsme na místo dorazili docela 

znaveni. Paní učitelky nás ale moc 

dlouho rozkoukat nenechaly a 

hned jsme vyrazili po stopách sv. 

Cyrila a Metoděje. Nejprve jsme se 

podívali na prezentaci, která nás 

seznámila s jejich 

životem, a poté 

jsme zavítali do 

kostela. Tam bylo 

velmi příjemně, 

chládek, zatímco 

venku bylo vedro. 

Dozvěděli jsme se 

spoustu informací o historii Velehradu a putování 

Cyrila a Metoděje, které jsme doplňovali do pracovních 

listů. 
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Naší druhou zastávkou byl Archeoskanzen 

Modrá. Archeoskanzen je „park“ poukazující na jednu 

z nejvýznamnějších etap našich dějin. Jsou zde 

vystavěny domy, věže, zahrady, stáje a mnoho dalších 

staveb z doby slovanského osídlení našich zemí. Ale 

nás určitě nejvíc oslovila rozhledna. I tady jsme dostali 

pracovní listy, které jsme vyplňovali během prohlídky. 
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Poslední zastávkou byla Živá voda Modrá. Tento 

areál byl vybudován pro poznání vodních a 

obojživelných živočichů. I zde jsme dostali pracovní 

listy, ale byly celkem těžké, proto jsme je ještě 

procházeli ve škole. Určitě se nám nejvíc líbil skleněný 

tunel, přes který jsme pozorovali život kaprů, línů, 

jeseterů a mnoho dalších ryb.  

Abych to celé shrnul. Exkurze byla velmi 

zábavná a poučná a určitě bych vám doporučoval se 

sem jet podívat, a to nejen se školou.  

 

 Dom Ω 
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Exkurze 7. tříd 
           Dne 19. 4. se žáci 7. tříd vydali do Kutné Hory. 

Navštívili tam kostnici, chrám sv. Barbory a důl, kde se 

těžila stříbrná ruda. A my si teď povíme něco málo o 

těchto významných místech a přidáme i pár 

zajímavostí… Tak co, těšíte se? Jdeme na to!  

           Nejdříve nahlédli sedmáci do kostnice, tedy do 

kostela Všech svatých. Je to místo, kde je pohřbeno 

ohromné množství kostí, pravých lidských kostí. Lidí, 

kteří skonali v době husitských válek. Chcete vědět, 

kolik jich tam je? Exhumované kosterní ostatky 

přibližně 65.000 zemřelých byly uloženy do spodní 

kaple kostela, kam je podle pověsti poloslepý sedlecký 

mnich v roce 1511 seskládal do velkých pyramid. Takže 

v kostnici je zhruba 750.000 lidských kostí! No, není to 

úžasné?  

           Pak zamířili k chrámu sv. Barbory. 

Z architektonického hlediska se jedná o gotickou 

stavbu. Stavba kostela započala roku 1388, podle 

některých pramenů měla mít dvojnásobnou délku lodi, 

než má současný kostel. Říkáte si asi proč… V polovině 

16. století, když v kutnohorských dolech došlo stříbro, 

musela být stavba provizorně ukončena. Od roku 1995 
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je chrám sv. Barbory zapsán do Seznamu světového 

dědictví UNESCO.  

           Po krátkém rozchodu se žáci vydali do 

středověkého dolu. Středověký důl procházejí 

návštěvníci v plátěné bílé haleně, tzv. perkytli – 

tradičním hornickém oděvu, s helmou a svítilnou. Tak, 

a může se jít na prohlídku. Pozor na hlavu. Pro 

návštěvníky je zpřístupněno asi 250 m štoly. V zimních 

obdobích mezi návštěvními sezónami pracují členové 

České speleologické společnosti již několik let na 

průzkumu, zmapování a hydrologickém měření 

v dalších, veřejnosti nepřístupných prostorách. V roce 

1995 bylo v dosavadní větrací šachtě středověkého 

důlního díla vybudováno mohutné 33 m hluboké 

schodišťové těleso, které umožnilo otevřít podzemní 

trasu pro veřejnost obousměrně. Současně byly 

v podzemí vybudovány repliky středověkých kouřových 

pater, svážných šachtic, výztuží atp.   

Tak co? Vyrazíte taky někdy do Kutné Hory?   

Je tam toho mnoho k vidění. 

                                                            

Elča  
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Jarníček 
Dne 5. 5.2017 se parlamentáři naší školy rozhodli 

uspořádat krásné dopoledne pro děti z MŠ. Připravovali 

ho v jemnickém parku nejen oni, ale i dobrovolníci. 

V 7:45 jsme se všichni sešli před školou u 

dřevěných vrat. Jelikož v noci ze čtvrtka na pátek 

pršelo, nevěděli jsme, zda se Jarníček uskuteční. Vše 

dobře dopadlo, a když hodiny na věži odbily osmou, 

vyrazili jsme v kostýmech do parku, kde jsme se 

rozmístili po stanovištích. A pak se už objevily děti, 

které k nám vedly růžové fáborky. 

Na prvním stanovišti čekali dva klauni. Ti chtěli 

po dětech zazpívat písničku, jelikož jim nešlo rádio. 

Tady jsem zaslechl, jak jim jeden kluk radí, aby si ho 

zapojili do elektriky. 

Na druhé zastávce pomáhaly Tygrovi a Prasátku 

najít cestu do chaloupky, kde spal Medvídek Pú.  

Pak učily krtečka a zajíce skákat panáka. 

U čertic závodily ve skákání po jedné noze, za což 

byly odměněny bonbóny, a u skřítků si hned vzápětí 

zahrály na fotbalisty. 

Ve šmoulí vesnici byl pro školáčky připraven 

slalom, na jehož konci na ně opět čekala sladká 

odměna. 
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Aby se děti také něco naučily a nebylo to jen o 

zábavě, u pirátů třídily odpad – papír, plast a kov. 

 Na osmém stanovišti u Teletubbies pomáhaly 

navlékat rozsypané korálky.  

A máme tu poslední devátou zastávku. Naši staří 

známí králíci z klobouku Bob a Bobek byli zvědaví, co 

dělají děti z Jemnice, proto se na ně přiletěli podívat. A 

protože asi měli tvrdé přistání, rozsypaly se jim míčky 

a děti jim je pomohly do klobouku naházet zpět.  

Podle nás si to děti užily a naše postavy taky. 

Navíc od nás dostaly plno sladkých dobrot a jejich paní 

učitelky byly zvědavé, jak budou jíst oběd.  

Pak už jsme se převlékli, odevzdali kostýmy a 

stejně jako školkáčci jsme spěchali na oběd. 

 Páka  
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Dne 10. 5. se někteří 

žáci naší školy vydali 

do divadla do Znojma, 

tentokrát na divadelní 

představení s názvem 

Český středověk aneb 

Co Kosmas nevěděl a 

Dalimil si vymyslel. 

Toto představení pojednávalo o dávném 

středověku a s humornými scénkami a zpěvem herci 

vytvořili úžasnou atmosféru plnou skvělých dojmů, 

smíchu a samozřejmě i hlubšího poznání toho, jak se 

psaly naše středověké české dějiny. 

A podle mého 

názoru si po dnešku 

například takový 

rod Přemyslovců 

budeme jistě 

pamatovat každý 

z nás trochu jinak, 

než jak nás to 

naučili ve škole. 

        Barů ♫ 
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Letošní Superstar se uskutečnila 11. května. Protože 

nám letos počasí přálo, vše se odehrávalo na školním 

dvorku. Přišlo mnoho povzbuzujících spolužáků, ale i 

rodičů. Všichni finalisté si vybrali české písničky, a 

tak jsme rozuměli tomu, o čem nám zpívají. Pro 

porotu opět nebylo lehké vybrat ty nejlepší, ale 

nakonec se na prvních třech místech umístili: 

1. místo – Rudolf Ošmera (7. A) 

2. místo – Viola Průšová (5. B) 

3. místo – Nela Satrapová (8. B) 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězům gratulujeme  

Alča ∞ a Nely ♡ 
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Víte, odkdy se začal slavit Mezinárodní den dětí? 

Nevíte? Tak to honem napravte a přečtěte si tento 

článek. 

První podnět k založení dne, který by oslavovaly 

děti, vznikl v Turecku při založení Národního 

shromáždění 23. dubna 1920 během turecké války za 

nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa 

Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování 

nového státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako 

Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je 

státem uznávaným svátkem. 

Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil 

po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 

na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však 

nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. června 

1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival 

dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul 

shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na 

to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. 

Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný 

den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně 

vyhlášen později. 
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V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace 

žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k 

vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v 

roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 

1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který 

připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, 

jež se zabývala blahem dětí. 

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho 

vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Některé státy 

převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí 

stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den 

dětí. Československo, později Česká republika také 

převzala toto datum a Mezinárodní den dětí se slaví na 

začátku června. 

Některé státy si ponechaly datum oslav na 

začátku června, jiné státy datum oslav přesunuly na 

listopad podle doporučení OSN a některé státy si 

ponechaly červnové datum a přijaly také oslavy dětí v 

listopadu. 

 

A my jsme taky slavili!!! 

 

I my jsme slavili 1. června na sokolovně. 

Připravovalo se od brzkého rána. Akce vypukla v osm 

hodin. Soutěžilo se v mnoha disciplínách, např. běh na 

50 metrů, skok do dálky, hod míčkem, vrh koulí a 

štafety tříd. Zábavná část proběhla formou pouti. Bylo 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_v_Oradour-sur-Glane
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zde připraveno velké množství her, nesměly chybět 

odměny za splněné úkoly. 

Počasí nám přálo, a tak se akce povedla. 

  Kuba  
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V pondělí 5. 6. 2017 se třebíčský zámek a jeho 

okolí vrátilo o několik milionů let zpět do starší doby 

kamenné. Důvodem byl 13. ročník Dějepravného 

soutěžení s názvem Mamut s koprovou omáčkou aneb 

české země v době kamenné. 

 Naši základní školu i tentokrát reprezentovala dvě 

družstva složená ze žáků 8. a 9. ročníků – Pazourkovic 

(Bára Švambergová, Pavel Kincl, Sabina Bulíková, Jiří 

Pitour, Bára Nováková, Miloš Pšenčík) a Evoluce 

(Valerie Cébe, Nikol Fuchsová, Adam Krupil, Lucie 

Svobodová, Naty Křivanová, Filip Melzer).  

 Mamuta s koprovou omáčkou jsme sice 

neochutnali, ale s mamutem i s koprem jsme se na 

dvou stanovištích potkali, a to při jeho lovu, kde jsme 

museli prokázat fyzickou zdatnost, a při poznávání 

bylinek, které využívali pravěcí lidé jako léčivé 

prostředky. Na dalších kontrolách jsme si vyzkoušeli 

házet oštěpem na cíl, vybojovat dané území pro náš 

kmen, domalovat rozbité keramické nádoby, nakreslit 

nástěnnou malbu, domluvit se beze slov jen s pomocí 

skřeků a posuňků, přenášet oheň, vymodelovat si svoji 

vlastní venuši, hádali jsme podle indicií osobnosti 

spojené s pravěkem, ale museli jsme také prokázat, že 
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o době kamenné něco víme, např. co je doba ledová, 

jaká jsou vývojová stádia člověka, kdy a kde žil, jaký 

materiál a jaké nástroje používal. Nechyběla ani módní 

přehlídka, kde jsme měli možnost předvést své výtvory 

a představit se formou divadelního vystoupení. 

V průběhu soutěže jsme také sbírali lístečky s potravou 

pravěkých lidí ukryté na trase závodu a luštili křížovky, 

které jsme dostali na začátku klání. 

 V konkurenci 27 družstev z 16 různých škol 

obsadili Pazourkovic 7. místo se 181 body, Evoluce 8. 

místo se 180 body. 
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Ve čtvrtek 15. června jsme si my, druhostupňáci, 

vyslechli přednášku na téma Pravda o drogách. Na 

základě osnovy deseti bodů jsme si popovídali o 

špatnosti drog. Dozvěděli jsme se, jak špatné jsou pro 

naše tělo, do jaké míry ovlivňují naši psychiku a jak 

lehce se jim dá podlehnout. Přednáška od slečny 

Andruchové byla poutavá a z naší strany nechyběly 

zvídavé dotazy.  

Na konci přednášky jsme vyplnili dotazníky a 

obdrželi letáčky, které popisují nebezpečí spojené 

s braním drog. 

Luci ™ 
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V rubrice Osobnosti Vám dnes představujme 

Františka Račického a Tomáše Nováka. 

František Račický 
1. Co bys chtěl v životě dělat? 

Učitel na vysoké škole nebo právník. 

2. Jaké známky máš na vysvědčení? 

Jedničky. 

3. Jaké máš cíle? 

Chtěl bych dosáhnout 

toho, co mám v první 

odpovědi. 

4. Jaký je tvůj 

nejoblíbenější 

předmět? 

    Dějepis a matematika. 

5. Kde bys chtěl studovat? 

Na gymnáziu a potom na VŠ v Brně. 

6. Kterých vědomostních soutěží ses zúčastnil? 

Od 4. třídy na matematické olympiádě a na 

Pythagoriádě.  

7. Máš nějaké plány na prázdniny? 

Nemám. 

8. Jaká je tvá oblíbená kniha? 

Harry Potter. 

                                                            Amča © 
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Tomáš Novák 
Tomášovi je 13 let, chodí do 7. třídy a naši školu 

reprezentuje v mnoha sportovních soutěžích.  

 

1. Prozradíš svůj sport číslo  

 jedna? 

Stoprocentně atletika. 

2. Co děláš rád ve volném čase? 

Rád cvičím nebo hraju na PC. 

3. Kdo je tvůj vzor? 

Můj starší bratr David. 

4. Jaké jsou tvé největší  

úspěchy? 

1. místo v košíkové (MB), 

postup do kraje v soutěži 

Pohár rozhlasu. 

5. Kam dříve směřovaly a kam teď směřují tvé  

 představy o povolání? 

Jako malý jsem chtěl profesionálně hrát na PC, 

ale teď je to rozhodně atletika. 

6. Jak se vyrovnáváš s neúspěchem? 

Osobně nerad prohrávám. 

7. Máš své motto, něco, co tě žene vpřed? 

Neustupovat, nevzdávat se!  

        Elča  
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Zajímalo Vás někdy, co dělají Vaši oblíbení učitelé ve 

svém volném čase, jaké jsou jejich záliby nebo jestli 

mají raději Batmana, či Jokera? Tohle všechno a 

mnohem víc se dozvíš v nové rubrice „Přibližte se 

učitelům“. Pojďte se podívat, jak dvanáctiotázkové 

interview dopadlo.   

1. Jaký je Váš oblíbený film/kniha/písnička? 

Pan učitel Navrátil:  No holky, film je mi jedno. Když je 

pěknej, tak se na něj kouknu. Oblíbenou knížku taky 

nemám a písnička je mi taky jedno, když je pěkná, 

poslechnu si ji. 

Paní učitelka Kadlecová: Mám ráda detektivky. 

Oblíbenou knížku nemám, mám ráda všechny dobré 

knihy. A s písničkami to mám stejné. 

Pan učitel Švanda: Můj oblíbený film je Obecná škola. 

Jako knížku bych zvolil knihu Cesta a moje oblíbená 

písnička je Cosmic girl. 

Paní učitelka Veselá:  Mám ráda jakýkoliv film 

s Vlastou Burianem a také film Pod Jezevčí skálou. 

Moje oblíbená kniha je Ztracená osada od Jana Suchla. 
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Je to moje oblíbená kniha z dětství. A oblíbená písnička 

je Disturbed – The Sound Of Silence. 

Pan učitel Bulín: Mám rád historické filmy, třeba 

Gladiátora. Mám rád historické knihy týkající se 

starověkého Egypta. Oblíbenou písničku nemám, mám 

rád jazz a swing.  

2. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Pan učitel Navrátil:  No, to možná tak svíčková. 

Paní učitelka Kadlecová: Zeleninové saláty. 

Pan učitel Švanda: Moje oblíbené jídlo je houbová 

omáčka s knedlíkem a hovězím masem. 

Paní učitelka Veselá:  Kuřecí prsa s broskví. 

Pan učitel Bulín: No, tak samozřejmě svíčková. 

3. Sledujete nějakého YouTubera? 

Pan učitel Navrátil:  Ne. 

Paní učitelka Kadlecová: Ne, v žádném případě. 

Pan učitel Švanda: Ne, nesleduji. (Poznámka redakce: 

To „ne“ řekli všichni. Pan učitel: „Jejda, mohl jsem být 

první, ale vy byste se ptaly, co na něm mám rád, a to já 

říct nemůžu. Takže ne, nesleduji.) 

 Paní učitelka Veselá:  Nesleduji. 
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Pan učitel Bulín:  YouTube otvírám jen v hudebce. 

4. Jaké město máte nejraději? 

Pan učitel Navrátil:  Je plno měst, která mám rád, ale 

nejoblíbenější nemám. 

Paní učitelka Kadlecová: Asi Jemnici, protože tu žiju. 

Pan učitel Švanda: Tak nejraději mám Jemnici a mám 

rád i Prahu. 

Paní učitelka Veselá:  Moravské Budějovice. 

Pan učitel Bulín:  Řím. 

5. Cestujete rád/a? Kde nejdále jste byl/a? A 

chystáte se někam letos? 

Pan učitel Navrátil: Cestuji rád. Nejdál jsem byl asi ve 

Španělsku a letos zatím nevím. 

Paní učitelka Kadlecová: Cestuji ráda. Nejdál jsem byla 

asi v Palestině. Letos ještě nevím. 

Pan učitel Švanda: Necestuji rád. Nejdál jsem byl 

v Anglii. Letos se chystám do Tater a znovu do 

Německa, tentokrát na sever. 

Paní učitelka Veselá:  Cestuji ráda. Nejraději autem, 

které je pro mě nejpohodlnější. Nejdál jsem byla v Itálii. 

Letos se chystám na Lipno, další plány zatím nemám. 
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Pan učitel Bulín: Cestuji rád, ale už necestuji tolik jako 

dříve. Nejdál jsem byl v Taškentu, ve střední Asii. Letos 

asi nikam nepojedu, ale loni jsem byl ve Skotsku.  

6. Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět na 

základní škole? 

Pan učitel Navrátil: Matika, fyzika a chemie. 

Paní učitelka Kadlecová: Tělocvik. 

Pan učitel Švanda: Určitě tělák. 

Paní učitelka Veselá:  Matematika. 

Pan učitel Bulín:  Asi tělocvik. 

7. Jaké byly Vaše učitelské začátky? 

Pan učitel Navrátil: Já jsem nejdřív neučil, ale pak jsem 

šel učit sem do Jemnice.  

Paní učitelka Kadlecová: Hrozný! 

Pan učitel Švanda: Jejda, no tak začal jsem učit jako 

hodně mladý, asi ve 22 letech na této škole a od 

začátku mě učení bavilo. 

Paní učitelka Veselá: Učitelkou jsem chtěla být už od 

třetí třídy, takže jsem si splnila svůj „sen“. 

Pan učitel Bulín:  Nastoupil jsem v 80. letech, věděl 

jsem, do čeho jdu, a splnilo to má očekávání. Ale neměl 
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jsem tu žádné vrstevníky. Byla legrace, rád na to 

vzpomínám. Byl tu výborný kolektiv.  

8. Proč učíte zrovna na jemnické škole? 

Pan učitel Navrátil: No, tak proč učím zrovna tady? 

Protože tady bydlím a byla to náhoda, že mě osud 

zavedl sem. 

Paní učitelka Kadlecová: Protože tu bydlím. 

Pan učitel Švanda: No, protože pan ředitel Fukal mi tu 

nabídl a umožnil práci. Líbí se mi tady a je tu skvělý 

kolektiv.  

Paní učitelka Veselá: Je tu ten správný kolektiv. Do 

Jemnice jsem nastoupila hned po škole. 

Pan učitel Bulín:  Měl jsem původně učit v Třebíči, ale 

tenkrát se nedalo vybírat, a když se uvolnilo místo 

v Jemnici, poslali mě sem. 

9. Máte raději Batmana, nebo Jokera? 

Pan učitel Navrátil: Ani jednoho. (smích) 

Paní učitelka Kadlecová: Batmana. 

Pan učitel Švanda: Prostě nemám rád ani jednoho, 

neřeším to. 

Paní učitelka Veselá: Batmana!  
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Pan učitel Bulín:  Nesleduji tyhle filmy. Neuznávám 

tyhle filmy.  

10. Jaké jsou Vaše záliby a jak trávíte svůj 

volný čas? 

Pan učitel Navrátil: Mé záliby jsou jízda na kole, 

odpočinek, odpočinek jízdou na kole. A rád pracuji 

kolem domu. 

Paní učitelka Kadlecová: Ráda čtu, chodím do kina, 

sportuju a jezdím na kole. 

Pan učitel Švanda: Tak záliby jsou hudba, práce okolo 

domu, rodina, rekreační sporty, takže svůj volný čas 

trávím těmito zájmy.  

Paní učitelka Veselá: Kolo, auta, motorky a lyže. Ve 

svém volném čase jezdím na kole a ráda si dám kávičku 

s rodinou. 

Pan učitel Bulín: Muzika, cestování, televize a četba. 

11. Na jaké škole jste studoval/a? 

Pan učitel Navrátil: Dělal jsem v Pardubicích na Vysoké 

škole chemicko-technické a mám pedagogické lyceum. 

Paní učitelka Kadlecová: Studovala jsem Filozofickou 

fakultu na Masarykově univerzitě. 

Pan učitel Švanda: Na Gymnáziu v Moravských 

Budějovicích a na Masarykově univerzitě v Brně. 
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Paní učitelka Veselá: Na Masarykově univerzitě v Brně. 

Pan učitel Bulín:  Na Univerzitě Jana Evangelisty 

Purkyně v Brně.  

12. Jaký je Váš nejoblíbenější herec/herečka, 

zpěvák/zpěvačka? 

Pan učitel Navrátil: Tohle neřeším, tak nemám. 

Paní učitelka Kadlecová: To nevím, já to takhle neberu. 

Pan učitel Švanda: Tak můj nejoblíbenější herec je 

zřejmě Jack Nicholson a nejoblíbenější herečka Scarlett 

Johansson. A zpěvák Matěj Ruppert.  

Paní učitelka Veselá: Můj nejoblíbenější herec je Jean-

Claude Van Damme, herečka Libuše Šafránková. Můj 

oblíbený zpěvák je Daniel Landa a zpěvačka Adele.  

Pan učitel Bulín: Můj oblíbený herec je Robert Redford 

a herečka Meryl Streepová. Oblíbení zpěváci jsou Phil 

Collins a Joe Cocker. Ze zpěvaček mám rád Arethu 

Franklinovou a Marii Rottrovou. 

 Všem děkujeme za rozhovor. 

 

Luci ™ a Niky  

 

 

http://www.csfd.cz/tvurce/35-jean-claude-van-damme/
http://www.csfd.cz/tvurce/35-jean-claude-van-damme/
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Rozhovory 
1. Chystáš se letos k moři? 

2. Kam by ses chtěl/a podívat? 

3. Opaluješ se rád/a? 

4. Budeš chodit na koupaliště v Jemnici? 

5. Co se ti líbí na létu? 

Ruda Ošmera 

1) Jo, do Egypta 

2) Do Ameriky 

3) Ne, nesnáším to 

4) Samozřejmě 

5) Slunce 

Ivet Peřová 

1) Ne 

2) Do Egypta 

3) Jo, pokud se nespálím 

4) Jo, chodím tam skoro denně 

5) Prázdniny, ledová tříšť, zmrzlina, sluníčko… 

Viky Štroblová 

1) Jo, chystám se do Řecka 

2) Už dva roky bych se chtěla podívat do Karibiku 

3) Ne, já se nesnažím opalovat, abych se nespálila 

4) Jo 

5) Teplo a spíš než počasí prázdniny 

David Mandát 

1) Jo 
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2) Na Slovensko 

3) Ne 

4) Každý den 

5) Holky, párty, voda na osvěžení 

Naty Pravdíková 

1) Měli jsme to v plánu 

2) Do Paříže 

3) Jo, hrozně moc 

4) Tady ne  

5) Že můžeme chodit jen v krátkým 

Libor Hron 

1) Ne 

2) Do USA 

3) Jasně, chci být vždycky černej 

4) Ne 

5) Slunce a klid 

Jirka Vospěl 

1) Ne do lázní 

2) Do Japonska 

3) Ani ne 

4) Ne, celý prázdniny budu na brigádě 

5) Ten volnej čas 

Sára Pokovaiová 

1) Ne 

2) Já nevím…eeeee…třeba do Ameriky 

3) Jo 

4) No, jako nevím s mojí postavou 

5) Asi to, že není škola, vychází další série Her o trůny 

Alča ∞ a Nely ♡ 
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„Počasí nám dneska přeje,” říkám si, když se 

dívám z okna. „Pojď se nasnídat!” volá mamka z 

kuchyně. Otevřu dveře a cítím vůni palačinek. 

Nadlábnu se dosyta. Pak vyrážím směr koupelna. 

 Když si drhnu zuby, v duchu si přeříkávám 

drezúrní úlohu. „V bodě A pracovní cval, AXA jednou 

kolem.” Vyplivnu pěnu a vypláchnu si pusu. Čapnu do 

ruky hřeben a začnu si rozčesávat zacuchaný vlasy. 

„Au!” zařvu přes celej byt. „Co řveš?!” ozve se 

z kuchyně. „Mám zamotaný pačesy!” odseknu. Když 

mám vlasy konečně učesané, začnu si dělat jezdecký 

drdol. „Dneska se mi fakt povedl,” pochválím se a jdu 

do pokoje, kde mám nachystané vyprané bílé rajtky, 

tmavě modrou jezdeckou košili a černé sako. „Jsem 

hotová!” zavolám na mamku. „Zatím se běž obout,” 

řekne mi. Před dveřmi na mě čekají vyleštěné jezdecké 

botky. Mamka vezme klíče od auta a jedeme. Tady si 

zase opakuji: „V bodě C přechod do pracovního klusu.” 

Přijíždíme do stáje. Jízdárna už je připravená a 

lidé se už začínají scházet. Vstupuji do stáje, tam už na 

mě čeká můj koník. 

Přivítá mě radostným zařehtáním. „No nazdar!” 

pozdravím ho a dám mu kousek jablka. Jdu si do 

sedlárky pro věci. Z kóje si vyndám namazanou 
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uzdečku a sedlo, čištění, mazání na kopyta a své 

jezdecké věci. Jak tak koukám, nejsou tu drezúrní 

třmeny. Zavolám na kamarádku: „Hej, nevíš, kde mám 

drezúráky?” „Jo, jsou ve vedlejší kóji,” řekne. „Díky,” 

odpovím, vezmu třmeny a jdu k boxu. Odložím sedlo a 

uzdečku a začnu čistit. Oski se leskne jako nikdy. 

„Hodný,” poplácám ho po krku. Zajdu si pro soutěžní 

číslo. Tak jdeme osmý. Nasedám a začnu se připravovat 

i já, ze stáje vycházíme v plná parádě. 

Spustím třmeny a dotáhnu sedlo. Nohu dám do 

třmenu a vyhoupnu se do sedla. „A nyní soutěžící číslo 

osm s koněm Sacra Mosso Materia.” Vjíždíme do 

obdélníku. Jsem malinko nervózní. Ukloním se porotě, 

pevně stisknu otěže, dám pobídku. Zatím jedeme 

úžasně a bez chyb. První cval také bez chyby. „Výborně, 

jen vydrž, už to budeme mít za sebou.” Poslední tři 

cvalové skoky. Jeden, dva – ale vtom se ozve křupnutí. 

Koni se začnou podlamovat nohy a já padám ze sedla. 

„Né!!!” ozve se mi z úst, ale to bylo to poslední, co se mi 

z úst ozvalo.  

Probouzím se v nemocnici a strašně mě bolí 

hlava a ruka. „No, konečně!” ozve se známý hlas. Vidím 

vedle postele mamku. „Co se stalo?” zeptám se. „Oskar 

skočil na kámen a zlomil si spěnku a ty jsi spadla a 

vzbudila se až teď,” řekne. „To snad ne, to se nemělo 

stát!” 

    Sabina Bulíková, 9. B 
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Šel jsem si takhle jednou lesem. Pískal jsem si a 

hopsal po cestě. Kručelo mi v břichu. Lehl jsem si do 

mechu a čekal, že to přejde. Akorát jsem zapomněl, co 

mám v plánu. Tvrdě jsem usnul. 

Zdál se mi sen, ve kterém byla spousta jídla. Ptačí 

vřeštění mě probudilo. Safra! Kdybych mohl lítat, tak 

mi neutečete. Ucítil jsem krásnou vůni, čerstvé 

koláčky! Pospíchal jsem směrem k ní. Cítil jsem, že se 

blížím. Cítím marmeládu, dokonce i čerstvé lívance!  

Spatřil jsem osobu, malou holčinu v červeném 

úboru. „Hej! Hej ty, červenko! Co to neseš?“ zeptal jsem 

se. „Jídlo pro moji babičku,“ odpověděla. 

„Hmm. Nemáš něco taky pro mě? Těžce hladovím.“ 

„Nemám, vlku. Babička je nemocná a nemohoucí, mám 

to vše pro ni.“ Povídám: „Dej to sem, nebo tě sním.“  

„Jo, tak ty budeš vyhrožovat,“ řekl neznámý hlas 

neohroženě. Polkl jsem a pomalu se otočil. Vzal jsem 

nohy na ramena, když jsem viděl myslivce, jak na mě 

míří. Já jim dám. Mám štěstí. Vím, kde ta babička 

bydlí. 

Bez ťukání jsem vešel dovnitř. „To jsi ty, 

Karkulko?“ ozval se tenký hlásek. Babku jsem 

přemohl. Teď se stačí převléct. Doufám, že s Karkulkou 

nepůjde myslivec. Někdo vešel. Samozřejmě že šel s ní. 

Skočil jsem po košíku a začal utíkat. Někdo mě přetáhl 



 

38 
 

pánvičkou.  

Probudil jsem se v kleci. 

  Honza Deutschar, 9. B 

Jako každý den si to štráduju po lese s prázdným 

pupkem a pomyšlením na kus pořádného šťavnatého 

masa. Jako obvykle tu není ani živáčka a šišky fakt žrát 

nebudu! Nohy už se mi hladem podlamují. Kdo by se 

divil, když už jsem úmorné a nekonečné dvě hodiny bez 

jídla. Po čele mi stéká pot a před sebou vidím světlo. No 

dobře, je to slunce, které právě vyšlo, ale beztak za 

chvíli zdechnu hlady.  

V tu chvíli jsem něco uslyšel! Zpěv. Jemný dívčí 

hlásek se linul lesem. Vycházelo to tam někde za 

křovím. Pomalinku našlapuji, aby pode mnou ty suché 

větve nepraskaly. Opatrně nakouknu prvně jedním 

okem, pak i druhým. Vidím malé červené ufňukané 

děvčátko s košíkem dobrot. Mé oči zamířily na čerstvou 

voňavou vánočku a láhev červeného. 

Člověka jsem nikdy nežral, ale stejně bude tuhej 

a plnej kostí. Ale ta vánočka, ta by se v mém břiše měla 

velmi dobře i tím vínem. „Vrr,“ opatrně zavrčím, aby se 

moc nelekla. A víte co? Začala tak hlasitě řvát a pištět, 

že by ve mně probudila tu srnu ze včerejška. „Ticho 

buď!“ povídám, „jsem hodný, neublížím ti.“ Lhaní mi 
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jde na jedničku. „Proč bulíš?“ „Ztratila jsem se na cestě 

za babičkou.“ Hned mě napadlo, kde ta babka bydlí, 

široko daleko je tady jenom jedna chalupa. 

Nápad. Co kdybych jí řekl, kde babka bydlí, ale 

trošku okolo, aby se prošla a já měl čas tam doběhnout 

první? Co jsem vymyslel, to jsem taky udělal. Holka 

poděkovala a šla. Já jsem pádil, co mi nohy stačily. 

Jsem tu. Stojím u dveří a přemýšlím. „Mám to! Budu 

předstírat, že jsem její vnučka a jdu na návštěvu.“  

Ťuk ťuk. „Kdo tam?“ ptá se. „To jsem já, babičko, 

tvá nejmilejší vnučka, přišla jsem tě navštívit,“ 

odpovídám jemným dívčím hláskem. „Pojď dál, 

Karkulko.“ Daří se! Vlítl jsem dovnitř, a než se babka 

vzpamatovala, slupl jsem ji jako malinu. Teď si půjčím 

její oblečení, lehnu do postele a počkám, než ta holka 

přijde. Netrvalo to dlouho a slyším něžné ťukání. „Kdo 

tam?“ „Tady Karkulka, tvá vnučka.“ Vyptávala se mě 

na oči, uši a podobné nesmysly, a když došlo na pusu, 

už jsem to nevydržel. „Abych tě mohla lépe sníst!“ 

zařval jsem a skočil po holce. To se mi krásně spalo! 

Všichni ale víme, jak to dopadlo. Myslivec mě 

viděl, když jsem spal s plným pupkem, rozpáral mi 

břicho, dal to mě šutry a hodil do studny.  

 

  Petra Küthreiberová, 9. B  
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Volám si s kamarádkou přes skype, když vtom 

přijde do mého pokoje mamka. „Co potřebuješ?“ 

zeptám se jí. „Víš, potřebuji ti něco říct,“ začne. „Vrátila 

jsem se ke svému bývalému muži, se kterým jsem měla 

syna, tvého nevlastního bratra.“ „A co já s tím?“ otážu 

se jí. „Nastěhujeme se k nim už zítra,“ odpoví mi. 

„Cože? Děláš si srandu? Proč mi to říkáš až teď?“ 

vyštěknu po ní. „Nechtěla jsem tě zatěžovat něčím 

takovým,“ řekne se smutným výrazem. „No tak, co už, 

nějak se s tím poperu,“ odvrátím od ní pohled.  

Odešla z mého pokoje. „Slyšela jsi to?“ podívám 

se na svou kamarádku s tázavým výrazem. „Jo, to je 

šílený. Kdo ví, jaký bude?“ řekne zamyšleně. „No, to 

sice nevím, ale už to neřeš. Jdu spát, jsem unavená. 

Dobrou.“ „Dobrou,“ oplatí mi úsměv. Zaklapnu 

notebook a svalím se na postel. Nehybně se koukám do 

stropu a přemýšlím nad tím, jaký asi bude. Je starší? 

Znám ho? Jak asi vypadá? Tyto odpovědi zjistím asi až 

zítra. Usnu. 

Ráno seběhnu po schodech do kuchyně, kde sedí 

mamka a bratr u snídaně. S pocitem, že svět je 

v pořádku, mi sdělí: „Za dvě hodiny přijedou stěhováci, 

tak si pospěš s balením.“ „Ok,“ odpovím a přitom si 

chystám snídani.  
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Po jídle vyběhnu schody a obleču se do 

pohodlného oblečení. Pustím si do repráků své oblíbené 

písničky a začnu balit věci do krabic. Je víkend, takže 

mám spoustu času. Právě včas mám zabalené věci, 

protože už přijeli stěhováci.  Máme naložené věci a už 

odjíždíme směrem k našemu novému domovu. Abych 

nevypadala nevhodně, vezmu si na sebe černé legíny a 

crop top. Venku je totiž teplo. 

Přijíždíme do našeho nového domova, kde nás 

vítá mámin bývalý a současný přítel. Vylézám z auta a 

uvidím svého nevlastního bratra. Málem se mi 

podlomily nohy, ale udržela jsem se. O můj bože, ten je 

tak krásný. Jeho modré oči a blonďaté vlasy. Málem 

jsem se rozplynula. Ale ne, na co to myslím, vždyť jsem 

se právě zamilovala do svého nevlastního bratra. Není 

to divné? Fuj.  

Když máme vše vybalené, sednu si do svého 

nového pokoje a otevřu notebook. Začnu si volat se 

svojí kamarádkou. „Tak co, jaký je?‘‘ zeptá se mě. „On 

je úžasnej,“ odpovím a v tu chvíli se na mě šibalsky 

usměje. „On se ti líbí, že jo?“ podívá se přímo do očí. 

„No, tak trochu,“ zakoktám. „Fuj, to je nechutný,“ 

odpovím po chvíli.  

Co řekne na to, až zjistí, že se mi líbí? Budu se 

mu taky líbit? Kdo ví, třeba ano. Sakra, špatně jsem se 

zamilovala.  

Karča Machová, 9. B 
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Přinášíme Vám průběžné pořadí tříd na druhém 

stupni v soutěži o nejsportovnější třídu. Soutěž bude 

ukončena po branném závodě 28. 6. 2017. 

 

Disciplíny: přespolní běh, florbal, skok vysoký, 

košíková, pohybové skladby, atletika; chybí víceboj. 

 

6. a 7. ročník 

 

1. 7. A 51 bodů 

2. 7. B 37 bodů 

3. 6. B 37 bodů 

4. 6. A 34 bodů 

5. 6. C 25,5 bodů 

 

8. a 9. ročník 

 

1. 9. B 47,5 bodů 

2. 8. B 27,5 bodů 

3. 9. A 24 bodů 

4. 8. A 23 bodů 
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Zajímá Vás, jak bude vypadat poslední školní týden? 

Tak se mrkněte. 

27. 6. 

1. stupeň – sportovní den 

2. stupeň – kontrola a výměna učebnic, třídnické 

práce, vyklízení šatních skříněk – místo rozchodu 

– škola 

28. 6. 

1. stupeň – kontrola a výměna učebnic, třídnické 

práce, vyklízení šatních skříněk a šaten – místo 

rozchodu – škola  

2. stupeň – branný závod – sraz v parku před 

DDM 

15:00 hod. – přijetí nejlepších žáků na radnici 

(přítomnost rodičů vítána) 

29. 6. 

1. – 3. r. – slavnost k ukončení školního roku – 

místo rozchodu – škola 

4. – 9. r. – slavnost k ukončení školního roku, 

předání pochval, rozloučení s žáky 9. r. – místo 

rozchodu – kulturní dům 

30. 6. 

Slavnostní ukončení školního roku a předání 

vysvědčení ve třídách – konec od 8:45 do 9:30 

hod. 

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. r. na 

radnici 

Výdej obědů od r. 9:00 do 12:30 hod. 

      

    Kuba  
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Valašsko 2004 

Macocha – Moravský kras 2004 
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Žďársko 2004 
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Lipno 2005 

 

 

 

 

 

Orlík 2005 
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Pálava 2005 
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Bítov 2006 

Zlatá Koruna 2006 
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Lednice 2007 

 

 

 

 

 

 

Nové Hrady 2007 
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Čížov, Lesná 2007 
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Pálava 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodní park Halasovo 

 Kunštátsko 2008 
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ZOO Brno 2009 
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Bítov, Vranov 2009 

 

 

 

 

2010 
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Březová 2011 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

Luci ™ a Niky  
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Barchan 

Historická část: 

Zajímalo vás někdy, jak vlastně vznikl Barchan? Ano? 

Tak se na to podíváme.  
Roku 1312 se král Jan Lucemburský vydal bojovat 

proti loupeživým rytířům na Moravě. Svou 

novomanželku Elišku Přemyslovnu schoval v dobře 

opevněné Jemnici. Král na ni ale v boji samozřejmě 

nezapomněl a postupně vyslal čtyři posly se vzkazy, že 

tažení probíhá úspěšně. Eliška byla velmi chudá, 

proto každému dala za doručení zprávy to, co měla. 

První dostal náprsník, druhý šátek, třetímu věnovala 

punčochy a čtvrtému věnec.  

Dnes Barchan začíná průvodem měšťanů a vyvěšením 

barchanického praporu na radnici. Purkmistr pak 

otevírá mazhauzy a tržnici. V sobotu nás probouzí 

průvod bubenic a trubačů, dopoledne můžeme vidět 
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představení k uvítání královského páru a odpoledne 

se koná běh. Třešničkou na dortu je představení, kde 

královna odměňuje posly. Scénu nám obohacují 

středověké tance, písně a souboje rytířů. 

Podle všeho je Barchan nejstarší slavnost na Moravě a 

v Čechách. Peněženky se nám vyprazdňují po svátku 

sv. Víta. Věděli jste, že první slavnost se uskutečnila 

už v roce 1713? Byla zapsána v knize „Protocollum 

Miesta Swobodnego Jemnicze w Markrabstwij 

Moravskem“.  

Zábavná část: 

Tak teď se můžeme vrhnout po trošce dějepisu na tu 

zábavnou část.  

Každý z vás určitě alespoň jednou prošel náměstí plné 

kolotočů, stánků s jídlem, oblečením nebo hračkami.  

Chodíte spíš na dětské kolotoče nebo na ty více 

adrenalinové?  

Prvně se podíváme na ty pro mladší čtenáře. Máme tu 

například dětský kolotoč se zvířátky, řetízkový 
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kolotoč, labutě, loď nebo můžete jít s rodiči na ruské 

kolo a do strašidelného domu pro ty, kteří se rádi bojí.  

A teď jdeme na ty pro starší děti a dospělé. Máme tu 

třeba extreme, break dance, lavici, booster. 

                                                                Amča © 
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Slunce pálí, obilí na polích zlátne. V lese dozrávají 

jahody, borůvky a maliny, rostou dokonce i houby. Den 

je tak dlouhý a večery vlahé, jako stvořené na pozdní 

romantickou procházku. Po nebi plují bílé mráčky tak 

vysoko, že obzory působí nedozírnou dálkou. Do té 

pohody se zničehonic strhne letní bouřka s pořádným 

lijákem. A zase z mraků vysvítá sluníčko jakoby nic, 

jen ten vzduch… 

 Bylo-li léto mokré, bude v roce příštím 

drahota. 

 Co se v červnu vylíhne, velmi často pohyne. 

 Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v 

roce. 

 Červenec, srpen a září muka, ale potom bude 

mouka. 

 Deštivé léto je horší podzimku. 

 Jaro je přízeň, léto trýzeň. 

 Kdo léto proleží, zimu prochodí s žebráckou 

mošnou. 

 Kdo se v létě nezapotí, v zimě se nenasytí. 

 Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se 

srpa. 
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 Když se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo 

chleba plodí. 

 Když se postaví první mandlík obilí, má si 

člověk lehnout zády na zem, aby ve žních v 

zádech nebolelo. 

 Letní bouřky při úplňku měsíce znamenají 

dešťů dalece. 

 Lidé se radují létu, včely květu. 

 Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný 

podzimek a pozdní zimu. 

 Slunce peče – déšť poteče. 

 Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný 

podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. 

 Ženci na pole, včely z pole. 

 
Kuba  
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Prázdniny se nám blíží a my celí nedočkaví se už 

nemůžeme dočkat. O prázdninách si budeme užívat 

s kamarády, budeme cestovat, budeme se skvěle 

bavit, ale také nás čeká plno filmových premiér. 

Podívejte se, jaké filmové novinky se během léta objeví 

v našich kinech. Přeju příjemný letní zážitek.  

 

ČERVENEC 

6. 7.    SPIDER-MAN: HOMECOMING 

   HRÁČSKÉ DOUPĚ 

13. 7.   VÁLKA O PLANETU OPIC  

     OKLAMANÝ 

20. 7.  DUNKIRK     

   VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 

27. 7.   JUMANJI     

TEMNÁ VĚŽ 
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SRPEN 

3. 8    ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI        

10. 8.   DÁMSKÁ JÍZDA   

EMOJI VE FILMU 

ANNABELLE 2   

17. 8.   PO STRNIŠTI BOS   

ZABIJÁK A BODYGUARD 

24. 8.  VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 

   BABY DRIVER 

31. 8.   HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 

 

        Luci ™ 
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Zbývá posledních pár dní ve škole a máme tu prázdniny. Víte ale, 

jak se správně naladit na léto? Kromě koupání, ovoce, drinků a 

tropických teplot také hraje velmi důležitou roli hudba. Proto 

jsme si pro vás připravili seznam nových písniček a top hitů na 

léto, doufáme, že se od nás necháte inspirovat a nějakou tu 

písničku si poslechnete a třeba najdete své nové oblíbence. 

 

Calvin Harris – Slide (Audio Preview) ft. Frank 

Ocean & Migos 

Alan Walker ft. Gavin James – Tired  

BlasterJaxx – Faith  

Calvin Harris – Summer  

David Guetta ft Justin Bieber – 2U (The 

Victoria’s Secret Angels Lip Sync) 

Charlie Puth – Attention 

Shawn Mendes – Mercy  

Selena Gomez – Bad Liar 
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Ofenbach – Be Mine 

Imagine Dragons – Thunder  

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee 

Julia Michaels – Issues  

Noah Cyrus – Make Me Cry (Marshmello Remix) 

Ed Sheeran – Galway Girl 

The Weeknd – The Hills 

DJ Snake – Middle ft. Bipolar Sunshine 

Burak Yeter – Tuesday ft. Danelle Sandoval 

Mickey Valen – Wildcard (feat. Feli Ferraro) 

Post Malone – Congratulations ft. Quavo 

Major Lazer – Know No Better (feat. Travis Scott, 

Camila Cabello & Quavo) 

Jonas Blue – Mama ft. William Singe 

 DJ Khaled – I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, 

Chance the Rapper, Lil Wayne 

       Niky  
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Vtipy 

Blíží se léto a k pořádnému létu patří pořádná dávka 

vtipů. Proto jsem si pro vás připravil vtipy, které skoro 

vždy souvisí s létem a podle redakce i pobaví… 

 

„Přes léto u moře se ti pěkně zakulatily tváře. To vám 

tak dobře vařili?“ 

„Ani ne, ale třikrát denně jsem musel nafukovat 

matrace.“ 

 

Přijde Pepa k matce do pokoje a hned začne spouštět 

rolety. „Co to děláš?“ „Neslyšela jsi předpověď počasí? 

Celý den má být zataženo!“ 

 

Boxer:   „Vyhrál jsem jen jeden zápas a to, když jsem 

měl v rukavici podkovu pro štěstí!“ 

 

Paní profesorka se ptá studenta: 

„Petře, jaké máme roční období?“ 

„Léto.“ 

„Petře, venku opadává listí. Jaké máme roční období?“ 
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„Léto.“ 

„Petře, venku je 18 stupňů, jaké proboha léto?“ 

„Babí léto.“ 

 

Vynoří se Pepík z velké hloubky a křikne na mamku: 

„Děda se vynoří pozdějc, že prý mu nestačí dech.“ 

 

Dopravní policista na noční hlídce sděluje do 

vysílačky znepokojující zprávu: „Náčelníku, dějí se tu 

divné věci! Tak třeba teď, jede proti mně jen polovina 

auta!“„Polovina auta?” nevěřícně si opakuje náčelník. 

„Ano!“ vykřikne policajt. „A teď se to auto dokonce 

proměnilo na motorku!“ 

 

Janičce v horkém létě vyschlo v ústech, a tak si 

klekne a začne pít z louže. Pepíček ji varuje: 

„Nepij tu vodu, jsou v ní bacily.“ 

„Už ne, před chvíli jsem je přejela kolem.“ 

   

  Dom Ω 
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Čím bychom začali? 

Jednoduše: Přejeme Vám za Jemňáček a za školní 

parlament co nejkrásnější prožití prázdnin bez úrazů, 

bez problémů, no prostě pohodové a veselé prázdniny. 

Také přejeme žákům 9. ročníků, aby se jim dařilo na 

středních školách a aby prázdniny přežili bez úhony. 

Doufáme, že příští školní rok k nám do Jemňáčku, ale 

i do parlamentu přibudou noví kamarádi.   

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY! 

 

 



 

67 
 

 


